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Forgó Henrik polgármester

Csanytelek község szennyvíz-elevezető hálózatának
megvalósíthatóságára az alábbi változatelemzés készült. 

AA..  vváállttoozzaatt::  GGrraavviittáácciióóss  hháállóózzaatt::
Olyan csatornahálózat, ahol az ingatlanokból gravitáció-

san kifolyó szennyvizek az utcai gerincvezetékbe folynak
bele, majd tovább, a terep adta legalacsonyabb pontig. Ott
egy átemelő akna segítségével magasabb szintre kell fel-
emelni a szennyvizet, amely így tovább folyik lefelé a tisz-
tító telep irányába.

Előny: A lakosság szempontjából alapvetően semmilyen
üzemeltetési, műszaki feladatot nem jelent.

Hátrány: A csatornadíjban megjelenik a drágább közületi
áramdíj, ami a szennyvíz átemeléséhez szükséges, nagyobb
létszám szükséges a működtetéshez, mint a B. változat ese-
tén, mivel nagyobb a karbantartási igény. Azaz: összességé-
ben – figyelembe véve a település domborzati viszonyait –
magasabb a szennyvíz díjat képező beépítendő költségek
nagyságrendje.

BB..  vváállttoozzaatt::  NNyyoommootttt  rreennddsszzeerr  eeggyy  iinnggaattllaann//eeggyy  bbeeeemmeellőő
mmeeggoollddáássssaall

Olyan csatornahálózat, ahol minden ingatlan saját beeme-
lő egységgel rendelkezik. A beemelő egységek nyomják a
szennyvizet az utcai gerinc vezetékbe, onnan pedig a
szennyvíztisztítóba.

Előny: jóval olcsóbb, a szennyvízelvezetés költségei rész-
ben vagy egészben mérhetőek. Saját tulajdonú a beemelő

egység, tehát lakossági árammal működik a saját beemelő
zagyszivattyú. A saját karbantartás lehetősége miatt nem
kell a mások okozta, például dugulások miatti karbantartá-
si többletköltséget a közösségnek viselnie. A költségek je-
lentős része így nem jelenik meg a teljes településre vonat-
kozó szennyvízdíjban, tehát majdnem teljesen használat-
arányos/mért a díj, kevésbé függ a vízmérőórától. Jelenleg
kidolgozás alatt áll a teljes mennyiség mérésének lehetősé-
ge (ez azonban nem garantált).

Hátrány: Saját tulajdonú a beemelő egység, tehát foglal-
kozni kell vele – ugyanúgy, mint minden „saját tulajdon-
nal”, a lakóházzal, kerttel, stb. –, karbantartani, időnként
felújítani, hosszú távon a gépészetet és az elektronikát cse-
rélni. Hanyag üzemeltetés esetén szaghatás keletkezhet. 

PPéénnzzüüggyyii  ffeellttéétteelleekk (jelenleg csak becsült nagyságrendű
költségek, a tervezés folyamatban van):

A lakossági hozzájárulás kb. a fele nyomott rendszer ese-
tében a gravitációs változathoz viszonyítva . A saját tulaj-
donba kerülő átemelőhöz tartozó földmunkát, aknaépítést
típusterv alapján (műszaki felügyelet mellett) a tulajdonos
is elkészítheti, ezzel tovább csökkentheti költségeit. Egy át-
lagos beemelő egység ára bruttó 250–350 ezer forint között
változik, típustól függően. Ezeken a költségeken igyek-
szünk csökkenteni.

A szennyvíz beruházás várható költségeit a 2012. április
23-i falugyűlésen a tervezővel együtt fogjuk ismertetni.

DDeellyy  AAttttiillaa,,  pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerr

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától
24 ÓRÁS RENDÕRSÉGI ÜGYELET mûködik településünkön.

Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.
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A képviselő-testület március 1-jén tartott rendkívüli
ülésén elbírálta a csanyteleki szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat létesítése vízjogi létesítési engedélye-
zési terveinek elkészítése tárgyában elindított közbe-
szerzési eljárás keretében beérkező ajánlatokat. A bírá-
lat eredményeként a K&K Mérnöki Irodát bízta meg a
tervezői feladatok végrehajtásával, melyre vonatkozó
szerződések aláírására a település polgármesterét fel-
hatalmazta. Következő napirendje keretében az ön-
kormányzat Sió- és Duna-menti Regionális Vízi-köz-
mű és Közszolgáltatási Társuláshoz való csatlakozás-
ról döntött.

A képviselő-testület március 30.-án tartott soros ülé-
sén a polgármester úr beszámolt a két ülés között el-
telt időszakban általa tett intézkedésekről, majd az
ülés 1.) – 7.) napirend keretében a központi vonatkozó
hatályos jogszabályok változását lekövetve, annak
rendeletben, határozatokban, szabályzatokba való be-
építéséről döntött az alábbiak szerint.

1.) napirendje keretében megalkotta a település kö-
telező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevéte-
léről szóló önkormányzati rendeletét, a 2012. évi hul-
ladékkezelési díjak 2011. évi díjára való változtatásá-
val. Következő napirendjében megalkotta Csanytelek
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, majd 3.)
napirendjeként megalkotta az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetéséről szóló önkormányzati ren-
deletét.

4.) napirendjeként módosította Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okira-
tát, majd ezt követően módosította Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az ülés 6.) napirendje kereté-
ben elfogadta a 2011. évről szóló éves belső ellenőrzé-
si összefoglaló jelentést, majd 7.) napirendjeként mó-
dosította az önkormányzat Közbeszerzési Szabályza-
tát, és elfogadta a Közbeszerzési Tervét. 8.) napirend-
jében elfogadta az önkormányzat Helyi Sportfejleszté-
si Koncepcióját. 9.) napirendjében döntött az önkor-
mányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi
kötelezettségvállalásainak jóváhagyásáról. 10.) napi-
rendjeként döntött, kistérségi pályázathoz, saját erő
biztosításáról a „közbiztonság növelést szolgáló fej-
lesztések megvalósítására” tárgyában a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályá-
zathoz. 11.) napirendjében a tornaterem felújítására
benyújtandó pályázathoz 2.217.465.-Ft önerő biztosí-
tásáról hozott határozatot. 12.) napirendjében – figye-
lembe véve a jövőbeni folyamatos gyermekszám-
csökkenést – 2012. július 1. napjától 1 körzetté össze-
vonta az eddigi 2 védőnői körzetet. 

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a www.csanytelek. hu honlapon
az önkormányzatok címszó alatt és a www.közadat-
tár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban
pedig papíralapon is hozzáférhető. 

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl

Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március
11-én műsoros nőnapi ünnepséget tartott az iskola tor-
natermében. Forgó Henrik polgármester úr köszön-
tötte a megjelenteket, Antal Ferencné és Mucsi István
verset mondott és jöttek a Classic Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény ifjú táncospárjai: Dombovári
Andrea–Varga Erik, Dombovári Ágnes–Mrlják Máté,
Palásti Ildikó–Gémes Tamás, Laczkó Dóra–Kalapács
Bence páros. Nagy sikerük volt, sok tapssal jutalmaz-
tuk az előadásukat! Gyapjas Mihály és csapata ismét
finom marhapörköltet főzött, a jó hangulatról Varga

István és társa gondoskodott. Ebéd után a hölgyeket
egy-egy szál virággal köszöntöttük, amit Ambrus
Sándorék adományoztak a csoportnak. Polgármester
Úr is külön köszöntötte egy-egy szál virággal a jelen-
lévő hölgyeket! TÁMOGATÓINK: Csanytelek Község
Önkormányzata, Ambrus Sándor, Mrlják József és
tagjaink, akik munkával, adománnyal, itallal, tombola
tárgyakkal, finom kaláccsal, sok süteménnyel támo-
gatták az ünnepséget.

KKöösszzöönnjjüükk  aazz  öönnzzeettlleenn  sseeggííttssééggeett!!

Nõnapi ünnepség

Mozgáskorlátozottak csoportjának
2012. év II. negyedévi programja:

Április 3.: Aktuális tudnivalók ismertetése, Húsvéti előzetes,
Május 8.: Anyák Napja a klubhelyiségben, /ebéd, sütemény,/
Június 5.: Névnaposok köszöntése
Július: nyári szünet

Tisztelettel: BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé  csoport-titkár

AA  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT  ttáájjéékkoozzttaattjjaa
CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,  hhooggyy
aa  HHőőssöökk  ééss  ÁÁllddoozzaattookk  kkááppoollnnáájjáábbaann

tteemmeettkkeezzééssii  hheellyy  vváállttáássáárraa  vvaann
lleehheettőősséégg  336655..000000,,--FFtt++ÁÁFFAA  áárroonn..

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó
üüggyyvveezzeettőőnnééll..  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..,,  66664477
CCssaannyytteelleekk,,  VVoolleennttéérr  JJáánnooss  ttéérr  22..

TTeell..::  6633//447788--555511..

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2012. április 25.-án tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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AA  CCssaannyytteelleekkii  ÚÚjj  ÉÉlleett  VVaaddáásszzttáárrssaa--
ssáágg tagjai a társaság vadászterületén -
Csanytelek, Felgyő és Tömörkény -
2012. március 24. napon illegális hulla-
déklerakók felszámolása keretében ön-
kéntes hulladékgyűjtést végeztek. Az
előzetes felmérések kisebb mennyisé-
get mutattak, mint a hulladékgyűjtés
eredménye. A hulladékok fajtája nagy
arányban üdítős és ásványvizes palac-
kok, sörös dobozok voltak. Az össze-
gyűjtött összesen 44  ppóóttkkooccssii  hhuullllaaddéékk
elszállítása Felgyő hulladéklerakó tele-
pére történt.

TTaarrttssuukk  ttiisszzttáánn  kköörrnnyyeezzeettüünnkkeett!!
Csanyteleki Új Élet

Vadásztársaság

Illegális hulladéklerakók felszámolása

ZZsseebbttoollvvaajjlláássookk,,  aallkkaallmmii  llooppáássookk……
AA  jjóó  iiddőő  bbeekköösszzöönnttéévveell  aa  mmeeggyyee  tteerrüü--

lleettéénn  mmeeggsszzaappoorrooddootttt  aazz  aallkkaallmmii  iillllee--
ttőőlleegg  aa  zzsseebbllooppáássookk  sszzáámmaa..  Az ilyen
jellegű bűncselekmények elkövetése
szempontjából kiemelten veszélyes
helynek számítanak a nagyobb üzlet-
illetve bevásárlóközpontok, a külön-
böző jellegű szórakozóhelyek, a tö-
megközlekedési eszközök, forgalma-
sabb közterületek. Az időjárási frontok
gyors váltakozása, a vásárlással járó fi-
gyelemkoncentráció, a szabadidőhöz
kapcsolódó felszabadultabb magatar-
tásformák a külső ingerekkel szemben
figyelmetlenebbé tehetnek bennünket.
A bűnelkövetőkkel szemben senki
sincs biztonságban. Ezen személyek –
sajnos a rendőrségi statisztikai adatok
is ezt támasztják alá – gyakran találnak
alkalmat jogsértő szándékuk megvaló-
sítására.

A zsebesek általában nem alkal-
maznak semmiféle erőszakot a kisze-
melt dolog ellopása érdekében. Alkal-
manként egyedül, többnyire azonban
társakkal együtt, begyakorlott mód-

szerekkel „dolgoznak”. Nagyobb tö-
megben, tömegközlekedési eszközök-
re történő fel- illetve leszálláskor lök-
dösődni, tülekedni kezdenek, és a szo-
ros érintkezést kihasználva próbálják
elemelni a pénztárcákat, különböző ér-
téktárgyakat. Mások kézben tartott tár-
gyak (bevásárló szatyor, újság) takará-
sában kutatnak értékeink után, vagy
esetlegesen zsebmetszés módszerével
próbálják eltulajdonítani a kiszemelt
zsákmányt. A figyelemelterelés, és az
ellopott értékek mentése szintén jel-
lemző bűnelkövetői magatartás lehet.

Az alkalmi tolvajok a kínálkozó le-
hetőségeket igyekeznek kihasználni.
Ilyen lehet a külső zsebben elhelyezett
telefon, pénztárca, a hanyagul hátunk-
ra vetett, esetlegesen nyitva hagyott
táska, a szórakozóhelyen, asztalon,
széken hagyott kabát, táska, mobiltele-
fon stb. 

Vagyontárgyainkra, iratainkra igye-
kezzünk minden helyzetben fokozot-
tan ügyelni! A pénztárcát, iratot, tele-
font ellenőrizhető, biztonságos helyre
tegyük. (Például: kabát belső zsebébe,

olyan zárt táskába, melyet a kézre tu-
dunk erősíteni, vagy ruházat alatt
nyakba akasztott, illetve elől hordott
táskába.) Ha forgalmas helyen hosz-
szabb időn keresztül gyanúsan visel-
kedő személyt látunk magunk mellett,
tekintsük azt figyelmeztetésnek, és le-
gyünk fokozottan óvatosak! Ne hagy-
juk őrizetlenül a bevásárlókocsira he-
lyezett táskánkat, kabátunkat, mert a
vásárlás ideje alatt a tolvajok néhány
másodperc alatt eltulajdoníthatják
azokat. Hasonlóan járjunk el a szóra-
kozóhelyeken is, hiszen az ilyen jelle-
gű bűncselekményeknél a tényleges
kárérték mellett plusz kiadásként je-
lentkezhet az iratok beszerzésére for-
dított pénz és idő. A gépjármű sem biz-
tonságos tároló. Semmilyen értéket,
csomagot ne hagyjunk látható helyen,
és lehetőleg megfelelően biztonságos,
őrzött parkolót vegyünk igénybe.
Bankkártyát vagy mobiltelefont eltu-
lajdonítás esetén azonnal tiltassunk le,
gépkocsi- vagy lakáskulcs ellopása
esetén ajánlott a zárcsere! Amennyiben
mégis lopás áldozatává válnánk, hala-
déktalanul hívjuk a 107-es vagy a 112-
es segélyhívót.

PoliceMail - április

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077  ••  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122  ••  TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111

CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr    TTeell..::  2200//885522--0066--9955  ••  PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr    TTeell..::  2200//885522--0066--9966

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,  hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa
VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa

((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))
hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall    ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!
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RECEPT KLUB

TTeejjffööllööss  ––
ccssiippeerrkkééss  sszzeelleett

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 1 kg sertéscomb vagy karaj,
• 50 dkg csiperkegomba,
• 1 db nagy vöröshagyma,
• 1 pohár tejföl,
• só, bors, őrölt paprika,
• liszt, kevés olaj.
EEllkkéésszzííttééss::
1. A felszeletelt húst enyhén kiklopfoljuk,

mindkét oldalát megsózzuk és őrölt borssal
fűszerezve, lisztbe forgatva forró zsiradékon
mindkét oldalát kisütjük. 

2. A visszamaradt zsiradékon az apróra
vágott vöröshagymát megpároljuk, a húsokat
rátesszük, hozzáadjuk a felszeletelt gombát,
picit megsózzuk és vízzel felöntve, lefedve
puhára pároljuk. 

3. A tejfölbe belekeverünk 2 evőkanál
lisztet, pici pirospaprikát és vizet, behabarjuk
vele az ételt és összeforraljuk. Spagettivel
tálaljuk.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA

ÚÚttsszzééllii  ccsseerrjjee
Itt is úgy van, mint az emberi világban!
Az egyik fa már szinte égig ér,
a másik törpe, fanyar bogyókat érlel,
s azt tartják róla, hogy semmit sem ér.

Tűzre se jó, mert göbecses az ága,
ő tudja jól s szerényen meglapul
az útszélen, hol szelek vitorláznak,
de az ég napja rásüt vigaszul.

A pillék és a méhek látogatják,
mert a virága csupa, csupa méz...
körülzsongják, s egymásnak hírül adják:
– Ez egy jó fácska, másfelé ne nézz!

Ő meg irul-pirul nagy örömében és kivirul,
már szebb, mint aki szép,
fanyar bogyója sötétvörösre érik,
a darazsak is döngik jó hírét.

Kis törpe fácska, te csak ragyogj a fényben,
s birkózz, mikor a jégvihar dühöng,
mikor tölgyek és jegenyék meghasadnak,
téged ölel és megvéd az anyaföld.

Belőle lettél, kicsinynek születtél
szélfútta magból, mint a végtelen
változat itt a létező világban,
mint az örök törvények szerinti Értelem!

VVáárrnnaaii  ZZsseennii

OLVASÓI OLDAL
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